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Språkcafé
Varje tisdag
14.00-15.30

Vårgårda FN-förening ordnar tillsammans med
biblioteket språkcafé under tisdagarna. Välkommen du som vill umgås och träna på att tala
svenska. Gratis fika!
Personer som vill hjälpa till under tillfällena,
med läxhjälp eller har nya idéer och aktiviteter
kan höra av dig till marianne.alfhild@telia.com
eller 070-5365407.

Kom igång i
trädgården
Måndag
26/2 kl. 18.00

Lena Israelsson berättar hur man skapar en
produktiv köksodling i pallkragar eller på balkong, hur man får grönsaker av gourmetkvalitét
och hur man förlänger odlingssäsongen till senhöst eller tidig vinter.
Arrangeras i samarbete med Vårgårda
trädgårdsförening.
Foto: Caroline Andersson

Gratis biljetter hämtas i lånedisken på biblioteket.

Det är inte du
som är sjuk, lillebror
Onsdag
28/2 kl. 18.30
I föreläsningen “Det är inte du som är sjuk, lillebror - det är vi som är det!” vrider och vänder
Angelica Håkansson på de där osynliga krafterna
som tycks forma oss människor; Normer, vanor,
grupptryck, samhällsideal och mycket mer.
Evenemanget är gratis, öppet inträde.

Foto: Angelica Håkansson

Efter regn
Onsdag
14/3 kl. 18.30

Joanna Hjalmarsson, uppvuxen i Bergstena i
Vårgårda kommun, debuterade under 2017 som
författare med boken ”Efter regn”. Den 14 mars
gästar hon Vårgårda bibliotek och berättar om
sin resa som nybliven författare.
Evenemanget är gratis, öppet inträde.

Foto: Joanna Hjalmarsson

Våra år som
sociala handlare
Torsdag
22/3 kl. 18.30

Genom sitt stora engagemang och kreativitet
har ICA-handlarparet i Ljung blivit rikskända,
fått en mängd utmärkelser och rejält ökat butikens omsättning. Hör Christian Palmén och
Marie Larsson berätta om sin resa som ”sociala
handlare”. Vi bjuds också på våfflor och får tips
på vad man kan ha på sin våffla utöver sylt och
grädde…
Foto: Palmén & Larsson

Evenemanget är gratis, öppet inträde.

Konsert
Onsdag
2/5 kl. 18.30

Skådespelarna och musikerna Jonatan Bengtsson
och Robin Rösehag gör en humoristisk & lättsam
scenföreställning med svenska gamla revypärlor
och kupletter.
Evenemanget är gratis, öppet inträde.

Kalendarium:
9/1: Språkcafé (tisdagar 14.00-15.30)
26/2: Föreläsning - “Kom igång i trädgården”, kl. 18.00
28/2: Föreläsning - “Det är inte du som är sjuk, lillebror det är vi som är det!”, kl. 18.30
14/3: Föreläsning - “Efter regn”, kl. 18.30
22/3: Föreläsning - “Våra år som sociala handlare”, kl. 18.30
2/5: Konsert, kl. 18.30

Sportlovsaktiviteter
för barn
15/2-17/2

För de yngre som är lediga under sportlovet
erbjuder biblioteket flera aktiviteter. Utöver
att låna böcker kan ni lyssna på sagor, komma
på trollerishow med trollkarlen Niklas eller
pyssla och göra minecraft-figurer.
15/2 Sagostund, kl. 13.00
16/2 Minecraftpyssel, kl. 13.00-15.00
17/2 Trollerishow, kl. 14.00

Foto: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Om fibernätverk
i Indien
Tisdag 16/2 kl 18.00

I samarbete med Vårgårda FN-förening.
Sven Styrud från Herrljunga kommer och
berättar om sina erfarenheter av att bygga
fibernätverk i Indien.

Foto: Sven Styrud

Varmt välkomna till Vårgårda bibliotek:
oändlig kultur - oändliga upplevelser!
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:

10-20
10-20
10-20
10-20
10-17
10-13

Stängt: Alla röda dagar och även påskafton, pingstafton, midsommarafton,
julafton, nyårsafton samt lördagar under juni-augusti.
I samband med större helgdagar kan det också ske förändringar i öppettiderna.
Dessa utannonseras då på bibliotekets hemsida.
Besöksadress: Föreningsgatan 3
Telefon: 0322 - 60 06 80
Hemsida: www.vargarda.se/biblioteket
E-post: biblioteket@vargarda.se
Facebook: www.facebook.com/vargardabibl
Twitter: twitter.com/vargardabib

